
All inclusive

Uddevalla Stenungsund Tjörn Orust



Enkelt. Snabbt. Prisvärt.
Har du extra höga krav? Vill du sälja snabbt och till bästa pris? HusmanHagberg 

Uddevalla Stenungsund Tjörn och Orust erbjuder nu All inclusive. 

All inclusive är precis som det låter. Ett erbjudande som 
inkluderar allt från värdering och försäljning till styling- och 
städtjänster. Vi vill att din bostadsaffär ska vara enkel och 
att du som kund ska bli mer än nöjd. Då har vi lyckats.

HusmanHagberg är idag en av Sveriges största  
fastighetsmäklarkedjor med kontor över hela landet.  
Vi i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust är  
experter på våra lokala marknader och vet vad köparna 
efterfrågar. VI vet vilka som vill bo här och  hur din bostad 
syns bäst. Med All inclusive skapar vi de bästa förut- 
sättningarna för att du ska bli riktigt nöjd med bostadsaffär. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AFFÄRSRÅDGIVNING 

Tillsammans med 
mäklaren går ni igenom 

bostaden.

STYLING- 
KONSULTATION

Vår stylist besöker ert 
hem och går 

tillsammans med er 
igenom alla rum.

FOTOSTYLING &  
FOTOGRAFERING
Stylist och fotograf 
ser till att er bostad  
visas upp på bästa 
sätt inför försäljning. 

MARKNADSFÖRING
Bostaden läggs ut 

digitalt och visnings-
broschyrer trycks 

upp.

VISNINGSSTÄD
Inför visningen  

kommer städfirman 
och ser till att ditt 
hem blir skinande 

rent.

VISNING
Dags för visning! 

Mäklaren 
genomför ett antal 

visningar.

KONTRAKT
Grattis! Det är dags 
att skriva kontrakt 

med köparna.

FLYTTSTÄD 
När det väl är dags 
att lämna bostaden 
kommer städfirman 
och utför flyttstäd.

TILLTRÄDE
Köpebrev signeras  

och nycklarna 
överlämnas till nya 

ägare.

EFTER AFFÄREN
Mäklaren har en 

kvalitetsuppföljning 
och utvärdering.

FRAMTIDEN
Vill du ha hjälp med 

försäljnings- 
deklaration finns 

mäklaren här för dig.

Visste du våra tjänster är avdragsgilla?

När du anlitar mäklare och via oss stylister och 
städfirmor är det en avdragsgill investering vid 
försäljning. 

Liten.

Hur går det till?

Mellan. Stor.

Från. 39 500kr Från. 69 500kr Från. 89 500kr

Det är många saker som spelar in för en lyckad försäljning. Bostaden ska framställas på ett sådant sätt att 
potentiella köpare kan se sig själv bo och leva där. Vi på HusmanHagberg Uddevalla  

Stenungsund Tjörn och Orust har därför tillsammans med våra samarbetspartners Homestyling Trestad och 
Unda Städ tagit fram ett paketerbjudande för att du som kund ska få en framgångsrik försäljnig.

Fördelarna är många.

• Mäklarprovision
• Stylingkonsultation
• Fotostyling
• Fotografering
• Visningsstäd
• Flyttstäd
• Hjälp med deklarationen

Bor du i en mindre lägenhet 
och önskar All inclusive är 

detta rätt erbjudande för dig. 

Boyta 0-59kvm

• Mäklarprovision
• Stylingkonsultation
• Fotostyling
• Fotografering
• Visningsstäd
• Flyttstäd
• Hjälp med deklarationen 

Vill du maxa din bostadsaffär? 
"Mellan" är för dig med en 

boyta på 60-99kvm.

Boyta 60-99kvm

• Mäklarprovision
• Stylingkonsultation
• Fotostyling
• Fotografering
• Visningsstäd
• Flyttstäd
• Hjälp med deklarationen

Låt oss ta hand om din 
bostadsaffär. Med All inclusive 
får du mer tid över till annat.

Boyta 100-200kvm

 BUDGIVNING
Kvalitetskontrollerad 

budgivning.



Homestyling Trestad inreder allt från små ettor och sommarstugor till stora och exklusiva villor.   
Genom att göra rätt val av färg och form kan upplevelsen av ett hem förändras, oavsett om det är 

nytt eller gammalt. Med deras långa erfarenhet och brinnande intresse för inredning hjälper de dig 
att förbereda ditt hem inför försäljning och ser till att fotostylingen blir något utöver det vanliga.   

Homestyling Trestad

När du väljer All inclusive kommer en stylist 
från Homestyling Trestad hem till dig för en 
stylingkonsultation. En stylingkonsultation 
innebär att du får inspiration, tips och råd 
på hur du kan lyfta fram ditt hems fördelar 
på bästa sätt inför fotografering och visning.  
Ett bra tips är att skriva en egen checklista 
som du i lugn och ro kan checka av inför 

fotostylingen.

Vid bostadsfotograferingen kommer  
Homestyling Trestad med färska örter, frukt, 

grönsaker och snittblommor för att skapa 
den där miljön som gör att potentiella köpare 

får en härlig wow-känsla när de tittar på 
bilderna av din bostad. 

Stylingkonsultation Fotostyling

Unda Städ är ett familjeägt företag med hjärtat på rätt ställe. Deras mål är att göra din vardag enklare 
genom att finnas där för dig när du behöver det som mest. När du väljer All inclusive ingår både 

visningsstäd och flyttstäd - snabbt och enkelt.

Unda Städ

Inför visning är det viktigt att hemmet är 
skinande rent, därför kommer Unda Städ 

hem till dig innan visning för att hjälpa dig 
med städningen och frigöra tid för dig att 

stället göra något annat. 

När du flyttar och ska lämna över ditt  
boende till någon annan är det viktigt att det 
är ordentligt städat, därför ingår flyttstäd i All 

inclsuive. Istället för att oroa dig för  
städning kan du istället spendera din tid med 
att tänka på hur du ska inreda ditt nya hem. 

Visningsstäd Flyttstäd

”Jag anlitade HusmanHagberg  
Uddevalla Stenungsund Tjörn och Orust 
när jag sålde mitt radhus. De var otroligt 
snabba och effektiva, det gick från ord till 
handling direkt och på ett par veckor var 
allt över och kontraktet för försäljningen 
påskrivet! Jag är väldigt nöjd på alla sätt” 



Checklista

•  Gå igenom din egna checklista/ dina note-
ring från stylingkonsultationen.

•  Ställ gärna fram lite extra textilier, ljusstakar 
eller detaljer kan dessa med fördel ställas 
fram så stylisten ser vad som finns att jobba 
med.

•  Putsa av alla glansiga ytor, såsom kranar, 
handfat, fönster, speglar mm

INFÖR FOTOGRAFERING INFÖR FLYTTSTÄD

För att din bostadsaffär ska bli så smidig som möjligt har vi satt ihop tre checklistor med 
saker att tänka på inför olika delarna under försäljningen.

Vi börjar där 
andra nöjer sig

•  Töm hemmet på bohag

•  Frosta av frysen

•  Dra fram vitvaror 

•  Plocka av badkarsfront

•  Ta av glasskivan på ugnaluckan

•  Lämna tillträde till alla ytor



Tack.
För oss är varje bostadsaffär unik. 

Vi vill därför tacka dig för att just du väljer att anlita oss på  
HusmanHagberg Uddevalla Stenungsund Tjörn Orust  

som din mäklare.

HusmanHagberg Uddevalla Stenungsund Tjörn Orust
Kochska Gränden 3, Uddevalla
uddevalla@husmanhagberg.se


